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Hösten drar in och sommaren som nästan uteblev känns långt bort! Vi 
laddar nu för massor av inomhus-aktiviteter och de stora cuphelgerna 
runt jul och nyår. Lite nytt och bra tips finns bla att läsa om i det här 
numret! Lite tidigt är det väl men passar ändå på att önska alla Er en 
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! 
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Vi bygger ett medlemsprogram! 

Efterfrågan finns och vi lyssnar... 

Läs mer på sidan 2 
 

Fotboll.se lägger ner... 
En av våra samarbetspartners lägger ner verksamheten... 

Läs mer på sidan 3 
 

Nya prisnivåer i Danmark... 
Vi justerar våra priser i DKK... 

Läs mer på sidan 3 
 

Here We Go - Ny Cumap Partner 
Vi får ny partner inom sportresor... 

Läs mer på sidan 4.  
 

Tips och Trick 

Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort… 

Läs mer på sidan 5-6. 
 

Problem med nya MS OFFICE - gratis version  
Nya datorer levereras nu med en gratis version av Office... 

Läs mer på sidan 7 
 

Statistik 
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!  

Läs mer på sidan 8. 
 

 

 
 

 
 

 

Ulf & Dennis 

I detta nummer: 

CuMap support - under Jul och Nyårshelgerna 
 

Givetvis når ni oss som vanligt under storhelger dvs någon av oss finns tillgänglig för support. 

Vi önskar dock att ni tänker efter en gång extra för att kanske kunna lösa problemet själv innan ni  

kontaktar oss. Behövs det ändå så gäller följande hantering. 

• Skicka felrapport från systemet (längst upp till vänster i CuMap-PC- Kontakta Cumap - felrapportering) 

• Skicka email till info@cumap.se 

• Ring / SMSa någon av oss:   Dennis +46 (0)701-443332  - - Ulf +46 (0)706-931075 
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Vi bygger ett MEDLEMSprogram 

Vi har fått många förfrågningar om medlemsprogram och vi har precis påbörjat programmeringen av 

medlemsprogrammet.  Det kommer att bli 100% webbaserat  och kommer att innehålla bl.a. följande 

funktioner: 

• Möjlighet till import från gamla medlemsregister 

• Fullständig hantering av medlemmar 

• Valfria medlemskategorier, aktiviteter, åldersklasser och grupper.  

• Flexibelt behörighetssystem kan t.ex. medge lagledarna att ansvara för ”sina” medlemmar. 

• Faktureringsmodul för medlemsavgifter och träningsavgifter. Familjehantering med maxtak. 

• Utskick av fakturor via email och/eller papper. 

• Inbetalning, påminnelser och reskontra. 

• Export till Excel 

• Uppföljning och statistik.   

• Automatisk integrering med Klubbsälj. 

 

När: Preliminärt Feb/Mars-2012 

Pris: Från 129:-/månad inklusive moms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerade funktioner till sommaren 2012: 

• LOK-stöd 

• Närvarokort 
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FOTBOLL.se lägger ner sin verksamhet! 

Vi har ju som bekant samarbetat med Fotboll.se och därigenom kunnat helt gratis presentera alla 

Cumaps cuper i deras cupregister för ungdomsfotboll på webben. Deras mål att bli en fotbolls sajt 

med fotbollsnyheter, bloggar och liveuppdateringar från hela världen har visat sig vara en svår nöt 

att knäcka och nu väljer de att fokusera sin verksamhet på annat. 

Ett oerhört trist besked som vi inte kan göra något åt. Det betyder att vi från och med den 1            

december släckte ner för möjligheten via Cumap PC att registrera sin cup mot fotboll.se och vi har 

tagit bort alla de funktioner som hör till fotboll.se 

För de som redan ligger i fotboll.se registret ber vi fundera på om ni har andra möjligheter att pre-

sentera era turneringar eftersom fotboll.se kommer att släckas ner helt. 

Vi önskar också Björn och hans kompanjoner lycka till med sina framtida planer! 

Vi korrigerar priserna för våra danska kunder! 

När vi för drygt 2 år sedan bestämde priserna för danska klubbar, var den svenska kronan extremt 

svag gentemot den danska. Jämfört med då har den danska kronan blivit c:a 15% svagare mot den 

svenska. Vi väljer därför att korrigera priserna i DKK from 1   januari 2012.  

Det betyder att alla Danska underhållsavtal framöver utgår från nya prisbilden och att det på         

årsbasis blir något dyrare avtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Priserna är oförändrade för  

Modell Pris Ant. Ant. hold i tur-

neringen 

Ant. Slutspil 

DKK baner grupper/ fra 

    ald.klasse   

MINI 1 650 60 48 16 kvartsfinal 

BAS 3 650 60 100 35 kvartsfinal 

MELLEM 5 400 60 250 35 1/8-final 

STOR 8 800 60 400 35 1/16-final 

XL  13 900 60 obegr. 35 1/32-final 

Modell Pris DKK 

MINI 1.000 

BAS 1.650 

MELLEM 2.425 

STOR 3.300 

XL*) ingår 
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Vi presenterar vår nya samarbetspartner 
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TiPS & TRiCKS 
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Vi försöker här förmedla lite tips nyheter eller sånt som vi stöter på hos alla er användare… 

 

En funktion som vi vill slå ett 

slag för är kopiering av föregå-
ende års cup. När du startar upp 

din nya cup kan du med några 

knapptryck få kopierat det mes-

ta från fjolåret. VIKTIGT: Här 

stänger du också möjligheten för 

lag att anmäla sig på fel cup 

(fjolårets). När väl den nya saj-

ten är skapad kan du gå vidare 

till menyn Kopiera grupper, slut-
spel och tidsberäkning. Du kom-

mer då mycket snabbare igång. 
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TiPS & TRiCKS 
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UTSKRIFTSCENTRALEN PÅ WEBBEN! 

 

Vi har sedan ett par månader tillbaka lagt ut en utskriftscentral på webben vilket ger bra utskrifter utan 

att man måste ha PC-delen i närheten! Den ger ungefär samma utskrifter som utskriftscentralen i PCn 

och ger en extra möjlighet. 
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Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de cuper 

som kör WebCuMap inom kort. 

 

Lindome GIF - Snickarcupen 
http://www.cumap2.se/cuponweb/snickarcupen_20122459.htm 

 
 

FC Hessleholm - Hesslecupen 
http://www.cumap.net/cuponweb/hesslecupen_20122423.htm 

 
 

Wargöns IK - NSP-cupen 
http://www.cumap3.se/cuponweb/nsp_cup_20112531.htm 

 
 

Bjerringbro - Danske Bank Julecup   
http://www.cumap.dk/cuponweb/danske_bank_cup2478.htm 

 
 

Hallby Handboll - Hallbybollen 
http://www.cumap4.se/cuponweb/hallbybollen_20122358.htm 

 
 

Bording KFUM - Midjysk Julecup 
http://www.cumap.dk/cuponweb/midtjyskjulecup_20112431.htm 

 
 

http://www.cumap.se/cuponweb/pgm/showcups550.asp 

Här hittar du alla CuMap - klubbar... 

Microsoft OFFiCE starter - inte kompatibelt med Cumap  

Nya datorer med Windows som operativsystem levereras numera med ett Office-paket som 

heter Office Starter 2010.  
 

Det är en förenklad version av Microsofts Office 2010 som levereras färdiginstallerat och klart 
att använda. Office Starter innehåller Excel Starter 2010 och Word Starter 2010. 
 

Office Starter skiljer sig från den fullständiga versionen av Office genom att den bara innehåller 
två delprogram (Word och Excel ) samt att reklam visas i gränssnittet. Programmen innehåller 
inte heller sådana funktioner som normalt används i företags- eller skolmiljö.  
 
Microsoft har alltså tagit bort flera funktioner och en av dem är möjligheten för ”tredjeparts-
program” att kommunicera med Word och Excel. Cumap har funktioner för att exportera till 
Excel och Word och det är dessa funktioner som inte fungerar. Vanligt felmeddelande är 
”Active X component can’t create object” 
 
Det är alltså inget vi kan göra något åt utan Microsoft har valt att utelämna den funktionen och 
hänvisar till att man får köpa en fullversion av Office för att få tillgång till det. 
 
Utförligare information och en bra guide finns här att läsa om Excel - delen. 
http://pavel.frimix.se/2011/05/03/microsoft-office-2010-starter/ 
 
Länk till Microsofts egen sida om Starter hittar du här: 
http://office.microsoft.com/sv-se/starter-help/introduktion-till-office-starter-2010-HA101886942.aspx?
CTT=5&origin=HA010380218 

Effektivisera försäljningen för din förening 

Läs mer på: www.klubbsalj.se 
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Lite siffror fram till November 2011: 

� 540 turneringar eller arrangemang  har körts under 2011.  

� Drygt 86.000 matcher under 2011. 

� Drygt 38.000 anmälda lag under 2011. 

� 2.482.000 besökare besökte era cupsidor under 2011 fram t.o.m november. 

� 2.332.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt nästan 8 miljoner besökare sedan starten. 

 

WebCuMap - statistik: 
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ETT SISTA TIPS: Den här hade vi med förra gången också men tycker att den är så viktig att den platsar igen: 

Rätta lagnamn INNAN ni gör lottningen! 

Vi är alla lite perfektionister (tror vi) och ibland samtal om hur man byter ut lagnamnet efter lottningen ligger ute 

på nätet. Det är  i ärlighetens namn lite trixigare än man kan tro och därför slår vi ett slag för att man fixar till det 

INNAN man publicerar lottningen på webben. Det är ganska enkelt att gå in i visa/registrera anmälda lag och 

dubbelklickar på det felaktiga laget/namnet och gör sin korrigering! Därefter kan man exportera anmälda lag och 

kontrollera att det ser OK ut! Den främsta anledningen är ju att i statistikdelen tar Cumap det här som två skilda 

lag (se ex nedan) när det i själva verket är lag i samma förening... 


